
L.p.
BENEFICJENT 

(właściciel obiektu)
NAZWA WŁASNA ZADANIA ZAKRES RZECZOWY DOFINANSOWANIA  KWOTA DOTACJI 

1

Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Wniebowzięcia NMP 

w Krzeszowie

Konserwacja i renowacja  barokowego obrazu "Opłakiwanie" 

śląskiego warsztatu z kościoła pw. św. Józefa w Krzeszowie

konserwacja obrazu wraz z rekonstrukcją 

obramienia;
15 000,00 zł             

2
Twierdza Srebrna Góra 

Sp. z o. o. 

Zabezpieczenie i remont murów dolnej kondygnacji Bastionu 

Kawalier 
stabilizacja konstrukcji murów bastionu; 40 000,00 zł             

3
Fundacja "Twoje Dziedzictwo" 

 w Zielonce 

Żeliszów, kościół poewangelicki (1796-1797 r.): Remont dachu i 

konstrukcji budynku etap IV

wymiana i wzmocnienie drewnianych konstrukcji 

dachu;
50 000,00 zł             

4

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 

w Sułowie

Remont kościoła pw. NMP Częstochowskiej w Sułowie

wymiana podwalin, naprawa schodów; wykonanie 

ściągów zewnętrznych; wymiana instalacji 

elektrycznej; 

70 000,00 zł             

5 Uniwersytet Wrocławski
Remont empory w Auli Leopoldina w Gmachu Uniwersytetu 

Wrocławskiego 
remont konstrukcji empory; 100 000,00 zł          

6

Zamek Grodziec, 

sp. z o. o. 

w Zagrodnie

Zamek Grodziec: Zabezpieczenie muru lapidarium, wymian okien 

i wykonanie wrót bramy

wymiana stolarki okiennej; wymiana wrót bramy;  

wzmocnienie i konserwacja muru lapidarium;
30 000,00 zł             

7

Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział "Sudety 

Zachodnie" 

Zamek Chojnik - ratownicze prace budowlano-konserwatorskie 

korony murów pallacium - II etap

wzmocnienie murów  systemem ścięgien; 

konserwacja kamieniarki, roboty estetyzujące;
35 000,00 zł             

8

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Erazma i Pankracego 

w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza (XII w.): prace konserwatorskie 

przy kamiennej elewacji

prace konserwatorskie przy kamiennej elewacji 

oraz detalu architektonicznym; 
70 000,00 zł             

9

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Narodzenia NMP 

w Złotoryi

Kontynuacja konserwacji zespołu romańsko-gotyckich portali z 

elewacji kościoła parafialnego Narodzenia NMP w Złotoryi - etap  

IV

prace konserwatorskie przy gotyckich portalach; 35 000,00 zł             

10

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Podwyższenia Krzyża św. i św. 

Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu

Legnickie Pole, III etap prac konserwatorskich przy 

neoklasycystycznych drewnianych  stallach: strona północna 

prezbiterium

konserwacja drewnianych stalli; 50 000,00 zł             

11

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia NMP 

w Krzeszowie

Kontynuacja renowacji i konserwacji dwóch rokokowych 

świeczników 

z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie

konserwacja dwóch świeczników; 15 000,00 zł             

12
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej 

Elżbiety we Wrocławiu

Kamienne epitafia północnej elewacji kościoła pw. św. Elżbiety 

we Wrocławiu - kontynuacja prac 

prace konserwatorskie przy epitafiach na  elewacji 

kościoła;
20 000,00 zł             

13 Fundacja Lubiąż
Prace konserwatorskie fragmentu elewacji - 8-9 osi (od północy) - 

zachodniej dawnego Pałacu Opatów Klasztoru w Lubiążu

prace konserwatorskie i restauratorskie fragmentu 

elewacji - zachodniego lica pałacu opatów
30 000,00 zł             

14
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala 

Ludowa sp. z o.o.

Prace remontowe Iglicy w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu 

- kontynuacja

prace naprawcze Iglicy - wykonanie nowych 

elementów konstrukcyjnych - stalowych trzpieni
40 000,00 zł             

15

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. MB Różańcowej 

w Rogoźnicy

Konserwacja ołtarza głównego z kościoła pw. św. Jadwigi w 

Targoszynie - etap II: Zakończenie prac

prace konserwatorskie przy gotyckim ołtarzu 

głównym; 
30 000,00 zł             

16
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 

w Legnicy

Remont pokrycia dachowego na budynku Teatru im. Heleny 

Modrzejewskiej w Legnicy
remont pokrycia dachowego; 150 000,00 zł          

17
Fundacja  Klasztor Księgi Henrykowskiej 

w Henrykowie

Henryków, średniowieczny most kamienny (XIII-XIV w.) - etap 3 - 

dokończenie remontu konserwatorskiego

prace konserwatorskie i  remontowe kamiennego 

mostu;
30 000,00 zł             

18
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych 

w Złotoryi

Złotoryja, ul. Klasztorna 18,  "Klasztor pofranciszkański, obecnie 

plebania" - kapitalny remont części konstrukcji dachu  klasztoru 

wraz z wymianą pokrycia dachowego - etap III

remont części pokrycia dachwego klasztoru              80 000,00 zł 

19 Gmina Wleń Zabezpieczenie ruin zamku we Wleniu - etap VIII
prace murowe przy  więńcu górnym; uzupełnienie 

drenażu; prace porządkowe na dziedzińcu;
30 000,00 zł             

20

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jakuba Apostoła 

w Krosnowicach

Wymiana pokrycia dachu na kościele  pw. św. Jakuba Apostoła 

w Krosnowicach - III etap 

remont dachu: wymiana elementów 

konstrukcyjnych dachu; wymiana pokrycia 

dachowego z blachy;

40 000,00 zł             

21

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Narodzenia NMP 

w Złotoryi

Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Złotoryi - prace 

konserwatorsko-restauratorskie elewacji południowej, 

kontynuacja prac - etap IV

renowacja kamiennej elewacji wraz z detalem 

architektonicznym;
70 000,00 zł             

22

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Antoniego 

w Gierałtowie

Gierałtów, kościół parafialny pw. św. Antoniego (XV w.): remont 

więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu kościołą

remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia 

dachu;
30 000,00 zł             

23
Danuta i Adam Wawrzyniak,

 Śmigiel

Prochowice, zamek piastowski, wykonanie prac konserwatorskich 

i restauratorskich przy renesansowej balustradzie budynku 

bramnego - etap III

konserwacja renesansowej balustrady budynku 

bramnego;
30 000,00 zł             

24
Opactwo Sióstr Benedyktynek 

w Krzeszowie

Kontynuacja konserwacji kolekcji barokowych obrazów z 

Klasztoru SS. Benedyktynek w Krzeszowie - etap III

kontynuacja prac konserwatorskich olejnych 

obrazów olejnych na płótnie:
15 000,00 zł             

25

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Marcina 

w Barkowie 

Barkowo, kościół św. Marcina  (XIV/XVIII w.). Remont elewacji - 

etap II - kontynuacja
remont elewacji budynku kościoła; 50 000,00 zł             

26

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Stanisława B.M. i św. Wacława 

M. 

w Świdnicy

Prace konsrwat. przy posadzce w Dolnej Kaplicy  Mariackiej w 

Katedrze 

w Świdnicy

konserwacja kamiennej posadzki wraz ze 

schodami;
25 000,00 zł             

27

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Piotra i Pawła 

w Kosiskach

Kosiska, kościół pw. św. Piotra i Pawła (XVIII w.): remont elewacji 

wieży 
remont elewacji wieży; 20 000,00 zł             

28

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia NMP 

w Głogowie

Remont  pomieszczenia pod kaplicą Mariacką i remont 

prezbiterium 

w Kolegiacie Głogowskiej 

remont posadzki prezbiterium, zakrystii i kaplicy; 

remont pomieszczeń pod kaplicą; 
30 000,00 zł             

29

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jana Chrzciciela 

w Jaroszowie

Rusko, kościół  obronny pw. św. Piotra i Pawła (XV w.) - remont 

elewacji 

i posadzki kościoła oraz konstrukcji i pokrycia dachu wieży - 

wymiana pokrycia dachu i  konstrukcji więźby 

dachu;
40 000,00 zł             



30

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia NMP 

w Kłodzku

Ukończenie konserwacji nagrobka arcybp. Arnošta w kościele  W 

NMP 

w Kłodzku

prace konserwatorskie przy  gotyckim nagrobku 

tumbowym;
15 000,00 zł             

31

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Matki Bożej Bolesnej 

w Tymowej 

Szachulcowy kościół parafialny /1708-1709 r./ pw. MB Bolesnej  

w Tymowej - kontynuacja konserwacji drewnianego  

polichromowanego stropu (1713 r.) - etap IV

prace konserwatorskie przy polichromii stropu 

drewnianego;
30 000,00 zł             

32

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia NMP 

w Krzeszowie

Konserwacja  i renowacja barokowego obrazu wotywnego 

"Cierniem koronowanie" warsztatu Michała Willmanna z 

klasztoru SS Benedyktynek w Krzeszowie 

konserwacja obrazu; 10 000,00 zł             

33

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii 

Panny 

w Bardzie

Kontynuacja konserwacji barokowej ambony w kościele 

parafialnym 

pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie 

- etap III

prace konserwatorskie przy ambonie; 30 000,00 zł             

34

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jana Chrzciciela 

w Grodowcu

Prace konserwatorskie "Droga Krzyżowa" z Sanktuarium Matki 

Bożej w Grodowcu

pełna konserwacja 2 obrazów stacji Drogi 

Krzyżowej; (olej na płótnie; 1 poł. XVIII w.)
8 000,00 zł               

35

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Narodzenia NMP i św. Wolfganga 

w Borowie

Prace konserwatorskie kaplicy bocznej (północnej) św. Józefa z 

kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. 

Wolfganga w Borowie

prace konserwatorskie tynków historycznych wraz 

z sztukateriami;
30 000,00 zł             

36

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii 

Panny 

w Wambierzycach 

Bazylika pw. Nawiedzenia NMP (1715-1720 r.) w Wambierzycach, 

pow. Kłodzko - prace konserwatorskie kamieniarki i wypraw 

tynkarskich I kondygnacji północno-wschodniego ryzalitu 

elewacji  zewnętrznych (dwóch wschodnich i północnej) - ETAP IV

remont konserwatorski tynków elewacji; 50 000,00 zł             

37
Uzdrowisko Szczawno - Zdrój - Jedlina A. 

w Szczawnie zdroju

Konserwacja i restauracja dekoracji sgraffitowej i malarskiej ścian 

Hali Spacerowej 

rekonstrukcja z konserwacją estetyczną dekoracji 

sgraffitowej;
70 000,00 zł             

38

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Podwyższenia Krzyża Świętego 

i św. Jadwigi Śląskiej 

w Legnickim Polu

Legnickie Pole, kontynuacja prac konserwatorskich elementów 

wyposażenia zakrystii: renowacja techniczna i estetyczna szafy 

wnękowej, techniczna podłużnej szafy przyściennej oraz 

rekonstrukcja brakujących elementów wyposażenia 

konserwacja elementów wyposażenia zakrystii; 30 000,00 zł             

39
Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu

Prace ratownicze i konserwatorskie wieży głównej kolegiaty 

Aniołów Stróżów w Wałbrzychu
remont wieży kościoła; 45 000,00 zł             

40
Uzdrowisko Lądek - Długopole S.A. 

w Lądku Zdroju
Remont dachu - Zakład Przyrodoleczniczy Stary Jerzy

 wymiana więźby dachowej  wraz z wymianą 

pokrycia;
80 000,00 zł             

41

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Marii Magdaleny w 

Wójtowicach

Kościół pw. św. Marii Magdaleny 

(XIV w.) w Wójtowicach: wymiana pokrycia dachów naw 

bocznych i zakrystii 

remont dachu: wymiana elementów więźby oraz 

wymian pokrycia dachowego;
20 000,00 zł             

42

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela 

w Kościelniku

Kościelniki Średnie - XIII w. kościół romański pw. NMP - remont 

wieży kościoła wraz z wymianą pokrycia hełmu 

remont konstrukcji drewnianej wieży wraz z 

wymianą pokrycia hełmu wieży;
20 000,00 zł             

43
Zamek Książ 

w Wałbrzychu Sp. z o.o.

Prace konserwatorskich bramy parkowej w kompleksie Zamku 

Książ przy Mauzoleum Hochbergów

renowacji bramy parkowej: konserwacja krat, 

kamiennych rzeźb i elementów z piaskowca;
15 000,00 zł             

44
Parafia Ewangelicko-Augsburska 

św. Krzysztofa  we Wrocławiu

Wrocław, kościół św. Krzysztofa z XIV w. : renowacja 

zabytkowych okien - etap II
rekonstrukcja kamieniarki maswerków; 30 000,00 zł             

45
Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Macieja Apostoła w Trzebicku

Prace konserwatorskie przy lewym ołtarzu bocznym z kościoła 

pw. św. Macieja w Trzebicku
prace konserwatorskie ołtarza bocznego; 40 000,00 zł             

46

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia NMP  

w Kamieńcu Ząbkowickim 

Konserwacja cyklu  16 barokowych obrazów aut. Valeriusa 

Mauronera 

z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu 

Ząbkowickim; Etap I-2017, obraz Cierniem Koronowanie; 

pełna konserwacja obrazu 15 000,00 zł             

47

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jakuba Apostoa  

w Brożcu

Remont elewacji kościoła  parafialnego w Brożcu
naprawa murów i elewacji; czyszczenie 

kamiennych elementów elewacji;
25 000,00 zł             

48

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Matki Bożej Wspomożenia 

Wiernych 

Remont wieży kościoła pw. NMP Królowej Korony Polskiej w 

Gronowie 

remont dachu wieży                          (wymiana 

więźby i pokrycia dachu); remont tynków wieży
40 000,00 zł             

49

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia NMP 

w Krotoszycach 

Kompleksowa renowacja ołtarza głównego kościoła filialnego 

pw. Narodzenia NMP w Czerwonym Kościele 

renowacja i konserwacja ołtarza głównego 

(I połowa XIX w.) 
20 000,00 zł             

50

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Matki Bożej Różańcowej 

w Kamiennej Górze 

Kamienna Góra, kościół pw. Matki Bożej Różańcowej (XVIII w.): 

kontynuacja wymiany stolarki okiennej - etap IV

wymiana 7 okien wielkogabarytowych w Kościele 

Łaski;
30 000,00 zł             

51

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 

w Snowidzy

Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Wniebowstąpienia 

Pańskiego w Snowidzy

 demontaż drewnianych boazerii i malowanie 

tynków wewnętrznych;
10 000,00 zł             

52
Opactwo Sióstr Benedyktynek 

w Krzeszowie

Kontynuacja konserwacji kolekcji /XVII, XVIII w./ - portrety Ksieni 

oraz fundatorów - z Klasztoru  Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

kontynuacja prac konserwatorskich kolekcji 

obrazów olejnych;  
20 000,00 zł             

53 Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, mury obronne -XIII/XIV w.: Odbudowa 

zawalonego odcinka muru i remont zagrożonych zawaleniem 

odcinków muru o łącznej długości ok. 110 m wraz z robotami 

towarzyszącymi

roboty remontowe i renowacyjne muru 

obronnego; roboty odwadniania gruntu;
40 000,00 zł             

54

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry 

Karmel w Głębowicach

VI etap prac konserwatorskich przy barokowym ołtarzu głównym 

w kościele w Głębowicach

kontynuacja prac konserwatorskie przy ołtarzu 

głównym;
20 000,00 zł             

55

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Józefa Rzemieślnika w 

Zawidowie

Miedziana, kontynuacja  remont dachu kościoła: naprawa więźby 

dachowej, wymiana pokrycia oraz uzupełnienie i odnowienie 

tynków zewnętrznych wieży

remont dachu i naprawa więźby dachowej; 

odnowienie tynków wieży;
40 000,00 zł             

56

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych  Spółka z o.o. 

w Jeleniej Górze

Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich w 

Pałacu Ciechanowice przy XVI, X VII, XVIII - wiecznych 

dekoracjach malarskich ścian sali nr VI pierwszego piętra

konserwacja renesansowych i barokowych  

malowideł na ścianach i w glifach okiennych;
30 000,00 zł             

57

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. NMP Nieustającej Pomocy 

w Boguszycach

Remont drewnianej konstrukcji wieży  - kontynuacja prac

remont drewnianej konstrukcji wieży; wykonanie 

nowego pokrycia z blachy miedzianej; (kościół 

drewniany -szachulec)

40 000,00 zł             



58

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla 

Osób Uzależnionych od Alkoholu 

w Czarnym Borze

Remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu pałacu 

w Czarnym Borze

remont konstrukcji więźby dachu oraz wymiana 

pokrycia dachowego;
80 000,00 zł             

59

Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Wniebowzięcia NMP 

w Lubawce

Lubawka, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP: 

kontynuacja prac  konserwatorsko-restauratorskich przy 

zabytkowej ambonie 

prace konserwatorskie przy ambonie; 25 000,00 zł             

60 Gmina Prochowice Remont wnętrza budynku kaplicy cmentarnej w Prochowicach
remont elewacji wewnętrznej i zewnętrznej kaplicy 

cmentarnej;
40 000,00 zł             

61

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia NMP 

w Lwówku Śląskim 

Płóczki Górne, kontynuacja prac remontowych  wieży: naprawa 

więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia oraz konserwacja 

kamiennej elewacji

remont dachu wieży                          oraz 

konserwacja  kamiennej elewacji;
25 000,00 zł             

62

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia NMP 

w Lwówku Śląskim 

Lwówek Śląski, kontynuacja renowacji elewacji południowej ścian 

kościoła: konserwacja kamienia i wymiana tynków

konserwacja kamienia oraz wymiana tynków 

elewacji ściany południowej 
30 000,00 zł             

63

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Mikołaja 

w Domaszkowie

Kontynuacja konserwacji rokokowego ołtarza głównego w 

kościele  parafialnym  pw. św. Mikołaja w Domaszkowie, gmina 

Międzylesie - II etap prac

konserwacja ołtarza z 1776 r. aut.  M.I. Klahra; 30 000,00 zł             

64

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Trójcy Świętej

 w Zimnej Wodzie

Zimna  Woda, wzmocnienie konstrukcji dachu i renowacja fasad 

kościoła pw. Trójcy Świętej (1794-1797) w Zimnej Wodzie wraz z 

pracami odtworzeniowymi kamiennych detali architektonicznych 

oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - etap IV

remont więźby dachowej i wymian pokrycia; 

remont drenażu; założenie instalacji  

przeciwwodnych;

50 000,00 zł             

65

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętej Rodziny 

w Chełmsku  Śląskim

Kontynuacja konserwacji renesansowego sgraffita na elewacjach 

ścian dawnej szkoły parafialnej przy kościele pw. św. Rodziny w 

Chełmsku Śląskim - II etap

prace konserwatorskie dekoracji sgraffita na 

elewacji;
30 000,00 zł             

66
Parafia Ewangelicko-Augsburska 

w Lubaniu

Lubań, kościół ewangelicki Marii Panny (XIV w.): konserwacja 

gotyckiej polichromii i kamieniarki w prezbiterium - kontynuacja

konserwacja reliktów polichromii; malowanie 

tynków; konserwacja kamiennego 
30 000,00 zł             

67

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Bartłomieja Apostoła 

w Wojciechowie

Kontynuacja ratunkowej konserwacji barokowych obrazów stacji 

Drogi Krzyżowej /etap IV/ z kościoła parafialnego pw. św. 

Bartłomieja 

prace konserwatorskie przy obrazach Stacji Drogi 

Krzyżowej;
20 000,00 zł             

68

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętej Jadwigi 

w Tomaszowie Bolesławieckim

Konserwacja barokowych obrazów - tablic "Męki Pańskiej" - etap 

III              w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w 

Tomaszowie Bolesławieckim

konserwacja tablic - obrazów Męki Pańskiej; 20 000,00 zł             

69

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia NMP 

w Krzeszowie

Krzeszówek, kościół pw. św. Wawrzyńca (XIV w.): prace 

remontowe wieży: remont konstrukcji, naprawa więźby dachowej 

wraz z wymianą pokrycia i wymiana stolarki

prace remontowe wieży: remont konstrukcji, 

naprawa więźby dachowej wraz z wymianą 

pokrycia                 i wymiana stolarki;

40 000,00 zł             

70

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Augustyna 

w Ciechanowicach

Ciechanowice, kościół pw. św. Augustyna (XIV w.): kontynuacja 

remontu dachu

remont więźby dachowej wraz z wymianą 

elementów konstrukcji drewnianej, wymianą 

pokrycia dachowego;

30 000,00 zł             

71

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Matki Bożej Różańcowej 

w Rogoźnicy

Konserwacja obrazów  "Droga Krzyżowa" z kościoła w Rogoźnicy
prace konserwatorskie przy obrazach Drogi 

Krzyżowej
20 000,00 zł             

72

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne 

u Erazma i Pankracego 

w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, budynek dawnego Kolegium Jezuickiego (XVII-XVIII 

w.): kontynuacja ratunkowej rekonstrukcji dachu. 

Etap III - zakończenie

remont konstrukcji dachu; wykonanie nowego 

pokrycia dachowego
80 000,00 zł             

73

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Michała Archanioła 

w Tyńcu nad  Ślężą

Konserwacja wielkoformatowego  obrazu św. Marek Ewangelista 

pędzla Johanna Jakoba Eybelwiesera z 1721 r.

konserwacja obrazu (olej na płótnie) wraz z 

ramami;
15 000,00 zł             

74
Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Michała Archanioła w Miliczu

remont stropu i impregnacja konstrukcji drewnianej w kościele 

parafialnym  pw. św. Michała Archanioła w Miliczu

wzmocnienie stropów; remont podłogi drewnianej 

na stropie; impregnacja konstrukcji drewnianej;
60 000,00 zł             

75 Gmina Twardogóra
Remont dachu budynku nr 7 wchodzącego w skład zespołu 

pałacowego 
remont dachu oficyny pałacowej; 40 000,00 zł             

76
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 

Michała Archanioła w Olszanach 

II etap konserwacji rokokowej ambony - kontynuacja prac przy 

wyposażeniu kościoła św. Wawrzyńca w Przychowej
prace konserwatorskie ambony; 25 000,00 zł             

77
Parafia Ewangelicko - Augsburska w pw. 

NMP w Legnicy

Prace konserwatorskie trzech epitafiów z elewacji kościoła NMP 

w Legnicy
konserwacja płyt epitafijnych; 20 000,00 zł             

78 Gmina Miasto Świdnica Konserwacja rzeźby św. Floriana na Rynku w Świdnicy prace konserwatorskie kamiennej rzeźby; 20 000,00 zł             

79
Parafia Ewangelicko - Augsburska 

Świętej Trójcy w Świdnicy

Konserwacja dwóch epitafiów i tarczy herbowej z Kościoła Pokoju 

w Świdnicy

konserwacja dwóch epitafiów i tarczy herbowej z 

Kościoła Pokoju;
20 000,00 zł             

80 Gmina Ząbkowice Śląskie Zabezpieczenie murów miejskich Ząbkowic Śląskich - etap III  remont murów na odcinku E2 oraz Baszty nr 7; 20 000,00 zł             

81 Gmina Miasto Oleśnica
Remont muru obronnego w Oleśnicy - fragment od ul. 

Rzemieślniczej 1 
remont konserwatorski muru obronnego; 45 000,00 zł             

82 Gmina Stoszowice
Sporządzenie dokumentacji technicznej remontu i rewaloryzacji  

Wiaduktu Srebrnogórskiego

opracowanie dokumentacji  technicznej dla 

Wiaduktu Srebrnogórskiego;
30 000,00 zł             

83
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 

Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie

Prace remontowo-konserwatorskie elewacji wraz z konserwacją 

kamiennych detali architektonicznych budynku plebani (XV, XIX) 

w Chojnowie, pow. Legnica

remont elewacji budynku plebani; 45 000,00 zł             

84 Gmina Miejska Złotoryja
Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Stanisława Staszica w 

Złotoryi

oczyszczenie  muru;  odtworzenie fragmentów; 

remont okienek strzelniczych; 
45 000,00 zł             

85

Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 

w Mściwojowie

Luboradz, kościół filialny pw. Zaślubin NMP - kapitalny remont 

dachu 

wraz z wymianą pokrycia dachowego - etap II - ostatni

remont dachu wraz wymianą pokrycia dachowego; 35 000,00 zł             

86
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 

Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu

Strzegom, kościół św. Jadwigi, kontynuacja remontu tynków 

wewnętrznych XIV-wiecznego kościoła 
remont tynków; naprawa żeber i wsporników; 15 000,00 zł             

87

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana 

Chrzciciela 

w Legnicy

Legnica, kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela - prace 

konserwatorskie 12 witraży
renowacja witraży; 50 000,00 zł             

88
Fundacja Zamku Piastów Śląskich we 

Wrocławiu

Wrocław, Kościół Rektoralny Duszpasterstwa Środowisk 

Twórczych 

pw. św. Marcina, XIV. Etap 5: dokończenie prac przy elewacji oraz 

remont ceglanej elewacji; remont przypór 

ceglanych;
30 000,00 zł             

89
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 

Michała Archanioła w Urazie

Remont dachu zabytkowego kościoła filialnego 

pw. św. Trójcy w Lubnowie (XV w.)
wymiana pokrycia dachowego kościoła; 50 000,00 zł             

90
Anna Rabkowska, Warmątowice 

Sienkiewiczowskie

Wymiana okien w Pałacu, 

w Warmątowicach
wymiana stolarki okiennej pałacu; 50 000,00 zł             

91 Gmina Góra
Rewitalizacja budynku Wieży Bramy Głogowskiej w Górze, II etap. 

Remont pokrycia dachowego, remont lica elewacji

wymiana pokrycia dachowego wieży; konserwacja 

ceglanej elewacji;
80 000,00 zł             

92

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Michała Archanioła 

w Włodzicach Wielkich

Nowa, kościół filialny pw. MB Bolesnej (XV/XVI w.): kontynuacja 

remontu dachu kościoła - etap II

naprawa więźby dachowej wraz z wymianą 

pokrycia dachu;
30 000,00 zł             



93

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jana Chrzciciela 

w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, kościół pw. św. Jana Chrzciciela: prace 

konserwatorskie 

przy ołtarzu głównym (1716/17). Etap 1. Tabernakulum i 

konserwacja elementów ołtarza: tabernakulum, 

antepedium, mensy i jej ornamentów, figur oraz 

krzyża;

20 000,00 zł             

94

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia NMP 

w Wojanowie 

zs. w Dąbrowicy

Dąbrowica, kościół pw. Matki Bożej Jasnogórskiej  -Uzdrowienia 

Chorych (XIX w.): remont więźby wieży z wymianą pokrycia wieży - 

kontynuacja

konserwacja konstrukcji stropowo-emporowej 

z XVI w. wraz z zespołem XVIII w. obrazów na 

emporze;

30 000,00 zł             

95
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki 

Bożej Królowej Polski w Radogoszczy

Nawojów Łużycki, kościół pw. Chrystus Króla (XVI w.): 

konserwacja renesansowych kamiennych  krużganków, 

kontynuacja prac, etap V

konserwacja renesansowych kamiennych  

krużganków
30 000,00 zł             

96

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa 

Oblubieńca NMP w Starych 

Bogaczowicach

Kontynuacja prac konserwatorskich barokowego ołtarza 

głównego 

w  kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w 

Starych Bogaczowicach

 konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza 

głównego;
20 000,00 zł             

97
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 

Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej

Remont zabytkowego kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w 

Środzie Śląskiej

remont ścian wewnątrz prezbiterium, odwodnienie 

dachu; wykonanie kanalizacji deszczowej;
45 000,00 zł             

98

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Erazma i Pankracego 

w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, kaplica św. Anny: ratunkowa konserwacja 

prospektu organowego (XVIII w.)
konserwacja prospektu organowego; 20 000,00 zł             

99

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętego Marcina 

w Dzikowcu

Konserwacja barokowo-rokokowej ambony z 1780 roku w 

kościele filialnym pw. św. Jakuba w Woliborzu, gm. Nowa Ruda - 

etap II

prace konserwatorskie przy rokokowej ambonie; 20 000,00 zł             

100

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Jana Apostoła Ewangelisty 

w Dziećmorowicach

Remont dachu z odprowadzeniem wody deszczowej w kościele 

pw. św. Jana Apostoła w Dziećmorowicach 

remont więźby dachowej, wymiana poszycia 

dachu, naprawa ścian szczytowych;
40 000,00 zł             

101

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Najświętszej Marii Panny 

z Góry Karmel 

w Dobrej

III etap remontu kościoła w Dobrej - remont dachu i wieży
wymiana pokrycia dachowego; renowacja 

drewnianej wieży;
35 000,00 zł             

102

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki 

Bożej Częstochowskiej 

w Bożejowicach

Konserwacja i restauracja polichromowanego ołtarza bocznego   

św. Józefa Robotnika w kościele w Bożejowicach
konserwacja polichromowanego ołtarza bocznego; 15 000,00 zł             

103

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Piotra i Pawła 

w Szklarach Górnych

Trzmielów, kontynuacja prac  remontowych kościoła - remont 

elewacji

(ELEWACJA) remont drewnianej konstrukcji 

szkieletowej ścian budynku;
22 000,00 zł             

104

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jana Chrzciciela 

w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, kaplica pw. św. Anny (1855 r.): kontynuacja 

zabezpeiczenia 

i  utrwalenia  substancji  zabytku poprzez odtworzenie  stolarki i 

drenażu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remont elewacji

remont elewacji; wymiana stolarki okiennej i 

drzwi; remont izolacji przeciwwilgociowej i drenaż 

kanalizacji;

45 000,00 zł             

105

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Małgorzaty 

w Gajkowie

Remont elewacji kościoła pw. św. Małgorzaty w Gajkowie remont tynków elewacji; 30 000,00 zł             

106
Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jacka w Legnicy

Legnica, sanktuarium pw. św. Jacka (1904-1908): kontynuacja 

prac remontowych dachu kościoła: naprawa więźby dachowej 

wraz z wymianą pokrycia 

naprawa więźby dachowej wraz z wymianą 

pokrycia dachu;
40 000,00 zł             

107

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Mikołaja 

w Domaszkowie

Kontynuacja konserwacji późnogotyckich obrazów stacji Drogi 

Krzyżowej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowej Wsi, 

gmina Międzylesie

konserwacja trzech wielkogabarytowych  obrazów 

stacji Drogi Krzyżowej wraz z obramieniem;
25 000,00 zł             

108

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jakuba Apostoła 

w Jakubowie

Jakubów, kościół pw. św. Jakuba (1629, 1 poł. XVIII), wykonanie 

prac konserwatorskich i restauratorskich loży kolatorskiej - II etap
prace konserwatorskie przy loży kolatorskiej; 20 000,00 zł             

109

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jadwigi 

w Przedborowej

Remont kościoła pw. św. Jadwigi w Przedborowej - etap I - 

wykonanie  drenażu i kanalizacji deszczowej

wykonanie drenażu                            i kanalizacji 

deszczowej;
40 000,00 zł             

110

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętej Rodziny 

w Gostkowie

Naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu wieży 

oraz remont ośmiobocznej elewacji wieży kościoła pw. Matki 

Boskiej Częstochowskiej w Jaczkowie

remont więźby dachu wieży, wymiana pokrycia 

wieży, remont elewacji wieży;
40 000,00 zł             

111

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętego Jerzego 

w Ziębicach

Ziębice - Bazylika Mniejsza kościół św. Jerzego  (XIII-XV w.) - 

remont elewacji etap III - kontynuacja  remontu elewacji wieży 

kościelnej

remont elewacji wieży; 35 000,00 zł             

112

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętego Józefa Oblubieńca NMP 

w Starych Bogaczowicach

Kontynuacja robót remontowych elewacji zewnętrznej kościoła 

parafialnego pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Starych 

Bogaczowicach - etap II (końcowy)

remont elewacji; 40 000,00 zł             

113

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Boguszowie-Gorcach

Remont dachu kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w 

Boguszowie-Gorcach

wzmocnienie elementów konstrukcji  dachu; 

wykonanie nowego pokrycia dachowego;
40 000,00 zł             

114

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Matki Boskiej Szkaplerznej 

w Starym Węglińcu

Kontynuacja konserwacji wczesnobarokowych empor wraz 

zespołem malowideł na balustradach (1690 r. pocz. XVIII w.) w 

kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu

konserwacja zespołu malowideł na emporach; 20 000,00 zł             

115 Fundacja Pałac Gorzanów
Rekonstrukcja i montaż okien do skrzydła zachodniego i 

teatralnego w Pałacu, w Gorzanowie  według wzoru  
rekonstrukcja i montaż okien; 20 000,00 zł             

116

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Michała Archanioła 

w Olszanach 

Konserwacja barokowego ołtarza głównego - III etap, 

kontynuacja prac przy zwieńczeniu
prace konserwatorskie ołtarza głównego; 30 000,00 zł             

117

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. NMP Królowej Polski 

w Brzegu Dolnym

Remont odtworzeniowy kościoła filialnego pw. św. Jadwigi 

w Łososiowicach. Kontynuacja. Etap II - remont sygnaturki i 

drugiej połowy dachu

remont dachu; remont sygnaturki; 40 000,00 zł             



118

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Stanisława Biskupa i 

Męczennika 

w Bukowie

Renowacja ołtarza głównego: zwieńczenie ołtarza, konstrukcja 

architektoniczna i dekoracja rzeźbiarska z kościoła pw. św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika 

w Bukowie

renowacja i konserwacja  ołtarza, 20 000,00 zł             

119

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika 

w Bukowie

Renowacja elementów kamiennych wystroju prezbiterium 

kościoła 

pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bukowie 

renowacja i konserwacja kamiennych elementów 

wystroju prezbiterium;
15 000,00 zł             

120

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Mikołaja 

w Pichorowicach

Pichorowice, kościół pw. Św. Mikołaja (XV-XVII) - remont - 

malowanie elewacji i osuszanie murów - etap II
remont elewacji i osuszenie murów kościoła; 20 000,00 zł             

121

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Marcina 

w Świętem

Remont więźby dachowej z demontażem i ponownym montażem 

pokrycia oraz wzmocnienie stropu
remont stropu i więźby dachowej; 40 000,00 zł             

122
Parafia Ewangelicko - Augsburska 

w Jeleniej Górze -Cieplicach

Wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożaru w XVIII wiecznym 

Kościele Zbawiciela

zamontowanie systemu sygnalizacji 

przeciwpożarowej;
25 000,00 zł             

123

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Piotra i Pawła w Twardocicach 

zs. w Proboszczowie

Remont pokrycia dachu budynku plebanii Parafii 

Rzymskokatolickiej 

pw. św. Piotra i Pawła w Twardocicach

wymiana pokrycia dachowego; 40 000,00 zł             

124

Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu 

Braci Mniejszych Konwentualnych 

(Franciszkanów)  

w Lwówku Śląskim

Zabezpieczenie klasztoru na działce nr 279 obręb 1 w Lwówku 

Śląskim

wykonanie izolacji pionowej oraz osuszenie ścian; 

remont elewacji; 
30 000,00 zł             

125

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Mikołaja 

w Jaszkowej Górnej

Remont dachu kościoła pw. św. Barbary w Droszkowie
remont dachu; wymiana elementów konstrukcji 

więźby  oraz wymiana pokrycia dachowego;
50 000,00 zł             

126

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Aniołów Stróżów 

w Wałbrzychu

Konserwacja techniczna i estetyczna chrzcielnicy z XVI wieku z 

kościoła parafialnego pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu

prace konserwatorskie przy kamiennej chrzcielnicy 

z 1593 r. 
20 000,00 zł             

127 Józef i Wanda Żałobniak Lubiechowa, pałac (XVIII w.) remont elewacji - kontynuacja remont tynków elewacji; 30 000,00 zł             

128

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Michała Archanioła 

w Lewinie Kłodzkim

Konserwacja i restauracja czterech rzeźb z ołtarza bocznego 

Świętej Rodziny z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Lewinie 

Kłodzkim, I etap prac

konserwacja techniczna i estetyczna czterech 

rzeźb;
10 000,00 zł             

129

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Nawiedzenia NMP 

w Rzeczycy

Remont dachu kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Piersnej
 remont dachu: wzmocnienie konstrukcji więźby 

oraz wymiana pokrycia dachowego;
40 000,00 zł             

130

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Barbary 

w Gniewkowie

Remont elewacji kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego 

w Kostrzy - etap II - zakończenie

remont elewacji; 15 000,00 zł             

131

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela 

w Kościelniku

Kościelnik - XVI w. kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, 

remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia 2 etap

 remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia 

dachu;
35 000,00 zł             

132

Parafia Kościoła Polskokatolickiego 

pw.  św. Pawła Apostoła 

w Boguszowie Gorcach

Remont elewacji kościoła remont elewacji; 25 000,00 zł             

133 Gmina Miasto Świdnica Konserwacja Kolumny Świętej Trójcy na Rynku w Świdnicy
konserwacja kamiennej kolumny z 

przedstawieniem Trójcy Świętej;
20 000,00 zł             

134

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Najświętszej Maryi Panny 

Częstochowskiej 

w Siekierowicach

Remont dachu wieży zabytkowego kościoła w Łuczynie
remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia 

dachowego;
40 000,00 zł             

135

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Wawrzyńca 

w Dziwiszowie

Dziwiszów, kościół pw. św. Wawrzyńca (XIV): remont elewacji - 

zakończenie

remont tynków zewnętrznych; 
30 000,00 zł             

136

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny 

w Łozinie 

Konserwacja XVII-wiecznego ołtarza manierystycznego z kościoła 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łozinie, Etap Ii 

2017, kontynuacja

prace konserwatorskie przy ołtarzu; 35 000,00 zł             

137

Kongregacja Sióstr Miłosierdzia 

św. Karola Boromeusza 

w Trzebnicy

Ratunkowy remont dachu, lukarn i więźby dachowej 

pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy - kontynuacja

remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia 

dachowego;
40 000,00 zł             

138 Gmina Gaworzyce Remont piwnic pałacu w Gaworzycach wraz z odwodnieniem

remont piwnic: wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej; remont ścian i sklepień; 

wykonanie posadzek;  instalacje eklektyczne

30 000,00 zł             

139

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia NMP  

w Świerzawie 

Ratunkowa konserwacja techniczna i estetyczna XVII wiecznego 

ołtarza głównego stanowiącego element zabytkowego wystroju 

wnętrza kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Lubiechowej 

konserwacja ołtarza; 30 000,00 zł             

140

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętego Jana Chrzciciela 

w Piekarach

Program kontynuacji prac konserwatorskich przy ołtarzu 

głównym 

z kościoła parafialnego  pw. Jana Chrzciciela w Piekarach

prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym; 30 000,00 zł             

141

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Michała Archanioła 

w Bystrzycy Kłodzkiej

Konserwacja i restauracja XVI/XVIII w. chrzcielnicy 
prace konserwatorskie przy chrzcielnicy; 10 000,00 zł             

142

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jadwigi 

w Dobroszycach

Remont dachu neogotyckiego kościoła pw. św. Jadwigi w 

Dobroszycach

remont dachu: wymiana elementów 

konstrukcyjnych dachu; wymiana pokrycia 

dachowego;

50 000,00 zł             

143

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jana Nepomucena 

w Pielgrzymce

Kontynuacja ratunkowej konserwacji barokowych empor wraz z 

zespołem malowideł (1723 r.) na balustradach w kościele pw. św. 

Jana Nepomucena w Pielgrzymce - Etap II

prace konserwatorskie przy ambonie; 30 000,00 zł             

144

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu 

w Tomisławiu 

Tomisław, kościół parafialny pw. Stygmatów św. Franciszka z 

Asyżu, odnowienie elewacji poprzez wymianę stolarki okiennej i 

drzwiowej 

wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej; 30 000,00 zł             



145

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Marcina 

w Jeleniej Górze - Sobieszowie

Jelenia Góra-Sobieszów: konserwacja i restauracja empory 

organowej wraz z kolumnami i obrazami w kościele filialnym pw. 

NSPJ

prace konserwatorskie empory organowej wraz z 

kolumnami i obrazami
30 000,00 zł             

146
Adrianna Lipniacka,

 Zgorzelec

Odbudowa po powodzi i pożarze domu przysłupowego w 

Bogatyni. 

Etap III

rekonstrukcja i wymiana stolarki okiennej oraz 

ścian szachulcowych;   
20 000,00 zł             

5 000 000,00 zł       


